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Persoonsgegevens: 
 

Achternaam: Tussenvoegsel(s): Voorletter(s): 

Straat:  Huisnummer:  Toevoeging: 

Woonplaats:  Postcode:  Aanhef: 

E-mail:  Telefoon:  IBAN Bankrekening: 

 
Het lidmaatschap van ATS is voor een ieder die theologische verdieping zoekt en de missie en activiteiten van ATS-Nederland wil 
ondersteunen. Leden ontvangen de volgende publicaties: 

• Journal of the Adventist Theological Society (JATS)  
• Perspective Digest (PD) – populair-theologisch (digitale uitgave) 
• In Perspectief—Nederlandstalige theologische publicatie 
• Nieuwsbrieven per e-mail over activiteiten en nieuws 

 
Jaarlijkse contributie (aankruisen s.v.p.): 

� € 32,50 – lidmaatschap  

� € 16,50 – studenten/senioren (65+) – lidmaatschap 

� € 12,50 – gezinslid – partner en/of thuiswonende kinderen - lidmaatschap zonder tijdschrift 
 

 
Door ondertekening verklaar ik hierbij uitdrukkelijk dat ik kennis heb genomen van de constitutie en de reglementen 
van ATS (zie: http://www.ats-nederland.nl en ommezijde voor de kernwaarden), en deze accepteer en ondersteun.  

 
 
Datum : _____________ Handtekening: ______________________________ 
 
 
U kunt ATS extra ondersteunen door een vrijwillige donatie. Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekening 
NL89INGB212610 t.n.v. ATS, R.M. de Reus o.v.v. “donatie” en de bestemming (ATS Algemene Zaken, 
Jongerenweekend, Symposium, of In Perspectief). 
 
Door ondertekening wordt toestemming verleend aan ATS om tot wederopzegging de contributie jaarlijks af te schrijven van de onder 
persoonsgegevens vermelde bankrekening in de eerste maand van het nieuwe kalenderjaar conform onderstaande voorwaarden: 
- Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december; 
- Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien u dit wenst op te zeggen, kan dat schriftelijk naar onderstaand adres of per e-

mail naar secretariaat@ats-nederland.nl. De schriftelijke afzegging geldt tevens als intrekking van de machtiging van automatische incasso; 
- Indien niet akkoord met de afschrijving kan binnen 30 dagen een verzoek tot terugboeking bij de eigen bank worden ingediend; 
- Opname van uw gegevens in de leden/donateurslijst. Uw gegevens zullen door ATS niet aan derden worden doorgegeven. 

 
 
Stuur dit ondertekende aanmeldingsformulier naar:  Adventist Theological Society NL 
 T.a.v. Rianne Belder 
 p/a Oringerbrink 61 
 7812 JS Emmen 
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Kernwaarden (naar: Constitutie - artikel 3, lid 2) 

1. Ik bevestig dat het plaatsvervangend sterven van Christus aan het kruis zowel de hoogste 
openbaring van Gods liefde voor de mensheid was als een verzoenend offer voor de zonde en dat 
Zijn leven een volmaakt voorbeeld is om nagevolgd te worden door Zijn volk. Zijn 
plaatsvervangende dood betaalt de prijs voor de zonde, geeft ons vergeving en schept dankbaarheid 
en reddend geloof in allen die Hem ontvangen. Het kruis staat centraal met betrekking tot elk facet 
van leven en werk, van getuigen en zending, van onderzoek en leerstelling. 

2. Ik bevestig dat de Bijbel het Woord van God is, de geïnspireerde, onfeilbare openbaring van 
waarheid in geschreven vorm. De Bijbel verklaart zichzelf, vormt de basis en de context voor de 
wetenschap en voor het leven in z´n totaliteit, en is de onfeilbare standaard voor leerstelling en 
ervaring. 

3. Ik ondersteun een Bijbelse hermeneutiek die de historisch-grammaticale methode hanteert bij de 
studie van de Schrift, mij daarbij realiserend dat de hulp van de Heilige Geest noodzakelijk is. Ik 
verwerp elke Bijbelse studiemethode “die vasthoudt aan het kritische principe waarbij de Bijbel 
ondergeschikt wordt gemaakt aan het menselijke verstand”1, traditie, of ervaring. 

4. Ik bevestig de letterlijke opvatting en betekenis van Genesis 1-11, als een historisch verslag van de 
oorsprong van de wereld en haar vroege geschiedenis� dat de wereld in zes letterlijke, 
achtereenvolgende, aaneensluitende dagen van 24 uur geschapen was� dat de wereld vervolgens 
door een letterlijke, wereldwijde zondvloed verwoest werd, en dat de tijd die verstreken is sinds de 
scheppingsweek gemeten moet worden in termen van een chronologie van enkele duizenden jaren. 

5. Ik bevestig dat er een werkelijk heiligdom in de hemel is en dat daar in 1844, voorafgaande aan de 
wederkomst, het oordeel over de gelovigen begonnen is, gebaseerd op de historische opvatting van 
profetie en het dag-jaar-principe zoals dat wordt onderwezen in de Schrift. 

6. Ik geloof dat de geschriften van Ellen G. White meer dan pastoraal gezag hebben en dat God daarin 
gesproken heeft zoals Hij heeft gedaan door de profeten en apostelen in het verleden om Zijn volk 
te onderrichten aangaande Zijn wil en de weg die zij moeten volgen. Alleen de Bijbel is de basis van 
de Adventistische leerstellingen� de geschriften van Ellen White, die ondergeschikt zijn aan en 
beoordeeld worden door de Schrift, zijn een buitengewoon waardevol instrument om de Schrift te 
verhelderen en om de leerstellingen van de kerk te bevestigen. 

7. Ik bevestig dat de Kerk der Zevende-dags Adventisten geïdentificeerd wordt als de door God in de 
eindtijd geroepen beweging om de drie-engelenboodschap van Openbaring 14 te verkondigen, die 
in Openbaring 18:1-5 nog eens herhaald wordt en de wereld voorbereidt op de spoedige komst van 
Christus. 

8. Ik bevestig trouw aan de Kerk van de Zevende-dags Adventisten en ik beloof plechtig haar te zullen 
blijven ondersteunen met tienden, offergaven en persoonlijke inspanning. 

                                                        
1 Verslag van het “Methods of Bible Study Committee”, Inleiding 


